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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui konstruksi budaya atas 

penggunaan lensa kontak bagi pengguna lensa kontak oleh mahasiswi ini 

dilaksanakan di Yogyakarta. Alasan peneliti mengadakan penelitian di 

Yogyakarta adalah karena peneliti berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta 

dan di kota Yogyakarta terdapat banyak perguruan tinggi baik negeri maupun 

swasta yang mahasiswinya banyak yang dari luar daerah Yogyakarta dengan 

berbagai macam karakteristik budaya dan  perilaku sosial. Pengguna lensa 

kontak di Yogyakarta terutama mahasiswi cukup banyak dan itu adalah alasan 

yang paling mendasar. Mereka juga berasal dari keanekaragaman budaya yang 

berkumpul di Yogyakarta sehingga menarik untuk dikaji. Peneliti juga ingin 

mengetahui apakah dengan perbedaan latar belakang tersebut, konsep diri dan 

persepsi mereka tentang kecantikan juga berbeda ataukah sama, kemudian 

dikaitkan dengan pengaruhnya pada konstruksi budaya penggunaan lensa 

kontak di kalangan mahasiswi.  

Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi penelitian oleh peneliti selain juga 

dikarenakan pengguna lensa kontak di Yogyakarta yang cukup banyak, penjual 

lensa kontakpun banyak baik di optik-optik ternama atau optik kecil yang 

belum banyak dikenal dan kebanyakan mereka menawarkan harga yang relatif 

terjangkau untuk kantong mahasiswa. Saat ini mahasiswi adalah kaum yang 
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modis dan mengikuti perkembangan trend, apalagi setelah ditunjang dengan 

meningkatnya daya beli maka mahasiswi adalah pasar bagi produk-produk 

kecantikan. Selain itu, Yogyakarta adalah daerah yang di huni berbagai macam 

ras, suku bangsa yang berbeda dimana setiap daerahnya mempunyai 

karakteristik budaya yang berbeda di dalam masyarakatnya dan diwakilkan 

oleh mahasiswi yang berkuliah di Yogyakarta. Yogyakarta sendiri merupakan 

daerah sentral budaya yang memberikan ruang terbuka untuk masyarakatnya 

terutama para mahasiswi baik pribumi maupun pendatang untuk 

mengaspirasikan budaya baru ke masyarakat, apalagi dalam hal trend 

kecantikan yang dapat menunjang penampilan seorang wanita tanpa harus 

mengurangi atau menghilangkan budaya yang ada sebelumnya.  

B. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu 

pada bulan Januari–Maret 2012. Waktu tiga bulan sudah cukup untuk 

mengumpulkan data dalam melakukan penelitian ini sehingga dapat disusun 

kesimpulan. Waktu untuk wawancara secara efektif adalah pada tanggal 3 

Maret sampai dengan 13 Maret 2012. Selama selang waktu Januari-Februari 

peneliti mempersiapkan alat-alat untuk wawancara dan melakukan survei lagi 

pada calon informan yang bersedia diwawancarai untuk penelitian ini. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana 

pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian 
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yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.
1
 

Penelitian deskriptif  ini akan dipadukan dengan pendekatan kualitatif, bahwa 

penelitian deskriptif  kualitatif digunakan berdasarkan  pertimbangan: 1) 

Menyesuaikan metode kualitatif  lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan 2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peniliti dengan  responden dan 3) Metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak  penajaman  pengaruh bersama dan terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi.
2
 Alasan  peneliti memilih pendekatan kualitatif 

ini digunakan  karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran 

informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dalam hal ini peneliti bisa 

mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu 

atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung 

mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti 

mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat 

semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu untuk mengetahui 

bagaimana konstruksi budaya atas penggunaan lensa kontak oleh para 

mahasiswi di Yogyakarta dan faktor-faktor penyebab menjamurnya 

penggunaan  lensa kontak oleh para mahasiswi di Yogyakarta. Penelitian ini 

menguraikan bagaimana pandangan para mahasiswi tentang cantik dan 

bagaimana pendapat mereka tentang kecantikan dan kecerdasan. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur pada responden  yakni 
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para mahasiswi Yogyakarta yang menggunakan lensa kontak sehingga 

diketahui juga faktor-faktor apa saja yang membuat mereka memilih lensa 

kontak  untuk dipakai. Karena peneliti mencari data untuk menjawab tujuan 

penelitian dengan instrumen wawancara maka peneliti memilih pendekatan 

kualitatif. 

D. Informan Penelitian 

Suharsimi Arikunto
3
menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswi pemakai 

lensa kontak di Yogyakarta. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sampel disini merupakan bagian terkecil dari populasi yang dipilih dan 

diambil untuk tujuan penelitian. 

Sasaran penelitian adalah mahasiswi di Yogyakarta, maka peneliti 

memfokuskan mengambil informan di Universitas Negeri Yogyakarta di 

kampus Karangmalang, Universitas Islam Indonesia di jalan Taman Siswa dan 

Condongcatur, mahasiswi Universitas Gadjah Mada, mahasiswi Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” di kampus Condongcatur, dan mahasiswi 

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer di Condongcatur. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, di kampus tersebut 
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Rineka. 2006. Hlm.130 
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cukup banyak mahasiswa yang memakai lensa kontak selama di kampus 

ataupun di luar kampus.  

E. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber data primer 

 Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 

menggali dari sumber asli secara langsung terhadap informan. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah  mahasiswi pengguna lensa kontak yang 

berdomisili di Yogyakarta yang benar-benar menggunakan lensa kontak 

yang  secara pasti mengetahui alasan  mengapa menggunakan lensa kontak 

dan kaitannya dengan trend kecantikan yang dapat mengkonstruksikan 

budaya di Yogyakarta. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

teknik wawancara kepada responden. 

2. Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

mendukung data primer atau data yang diperoleh secara tidak langsung 

melaui tangan kedua, dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi: 

studi kepustakaan, dokumentasi, artikel, penelitian sebelumnya yang 

relevan, serta yang berhubungan dengan obyek yang dikaji dalam penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya 
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lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah.
4
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara kepada para pengguna lensa kontak dikalangan 

mahasiswa di Yogyakarta. 

G. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan 

snowball sampling
5
.  

1. Teknik purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti sebagai 

pewawancara yang mewawancarai responden mempertimbangan bahwa 

informan yang terpilih adalah yang mengetahui atau menguasai topik 

pertanyaan-pertanyaan yang peneliti pilih yaitu peneliti sekaligus 

pewawancara memberikan pertanyaan yang mendalam tentang lensa 

kontak dan responden atau informan yang dipilih mengerti dan mengetahui 

tentang segala hal yang berhubungan dengan lensa kontak. Pastinya 

peneliti memilih sampel yang menggunakan lensa kontak dan mengerti 

seluk beluk tentang lensa kontak 

2. Teknik yang kedua adalah snowball sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar. Hal ini dikarenakan dari jumlah sumber data yang 
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sedikittersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka 

mencari informan lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan 

demikian jumlah sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang 

menggelinding, lama-lama menjadi besar. Pada penelitian ini peneliti 

mengambil sampel satu dari sekian mahasiswi Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” yang menggunakan lensa kontak, pada awalnya 

penelitihanya mengenal satu informan dan sebut saja informan 1, namun 

karena peneliti belum mendapatkan data yang memuaskan, maka informan 

1 mengenalkan peneliti pada temannya yang mengunakan lensa kontak 

dan pastinya mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan lensa 

kontak.  Akhirnya peneliti mendapat 3 informan dari Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran”. Hal ini, juga dilakukan peneliti pada 

pemilihan sampel di Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 3 sampel 

dan 2 sampel di Universitas Islam Indonesia yang menggunakan lensa 

kontak. Sampel yang kedua peneliti dapatkan di Universitas Gajah Mada 

dan Amikom Yogyakarta, masing-masing 1 sampil. Jadi, total sampel yang 

didapat oleh peneliti sebanyak 10 sampel. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan 

observasi. 

 

1. Wawancara 
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Wawancara adalah kegiatan memberi pertanyaan kepada informan untuk 

kemudian dirangkum dalam bentuk hasil wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan mempertanyakan daftar jawaban yang telah disiapkan oleh peneliti 

kepada subyek penelitian. Wawancara dapat saja mengejar jawaban responden 

yang dirasakan menarik perhatian, sehingga akan diketahui informasi-

informasi tambahan yang akan didapatkan. Dalam penelitian ini pewawancara 

adalah peneliti langsung, sedangkan yang diwawancarai adalah subyek 

penelitian ini yaitu mahasiswi pengguna lensa kontak yang berdomisili di 

Yogyakarta sehingga nantinya bisa jelas bagaimana konstruksi budaya atas 

trend kecantikan pada penggunaan lensa kontak di kalangan mahasiswi di 

Yogyakarta serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menjamurnya 

penggunaan lensa kontak di kalangan mahasiswi di Yogyakarta. Dalam 

melakukan wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara “semi 

terstruktur”. Sebagai permulaan atau awal wawancara, menanyakan serentetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu per satu 

diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan 

demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua 

variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.
6
  

 

2. Observasi 
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Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan 

pengamatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera.
7
 Observasi dilakukan dengan mengamati informan yang memakai lensa 

kontak selama melakukan wawancara secara langsung. Hal-hal yang 

diobservasi adalah apakah dia memakai lensa kontak, apakah nampak lebih 

cantik, apakah ada perbedaan keterangan/data antara apa yang diberikan pada 

wawancara dengan hasil observasi oleh peneliti.  

I. Validitas Data 

Validitas data bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid 

dan reliabel. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak dalam 

mencapai tujuan tersebut. Prosedur untuk memperoleh validitas dan reliabilitas 

instrumen dapat dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut.  

Validitas instrumen yang digunakan untuk mengukur kontruksi budaya 

harus memenuhi validitas konstruk (construct validity). Untuk menguji 

validitas konstruk digunakan pendapat dari ahli (experts judgment). Setelah 

instrumen berupa pedoman wawancara selesai dibuat, berdasarkan pada 

konstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dalam penelitian dengan 

berlandaskan teori, selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli untuk diminta 

pendapatnya tentang intrumen yang telah disusun. Kesimpulan dari konsultasi 

tentang konstruk tersebut adalah bahwa instrumen berupa pedoman wawancara 
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yang disusun sudah baik dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian atau 

mengambil data. 

Penulis menggunakan metode methodological triangulation dengan 

mengkombinasikan teknik-teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan 

konsistensi data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Jika digambarkan teknik triangulasi sumber dapat digambarkan 

pada gambar berikut.  

 

 

 

Gambar 3. Triangulasi teknik pengumpulan data 

Triangulasi dalam pengumpulan data adalah sedapat mungkin peneliti 

mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi dan dari dokumen yang ada. 

Keterangan (data) yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dari 

dokumen kemudian dibandingkan sehingga akan diketahui informasi mana 

yang benar. Berdasarkan pada hasil wawancara dalam penelitian ini pada 

informan yang mempunyai masalah kesehatan matanya, kebanyakan informan 

menjawab dia bosan memakai kacamata dan ingin mencoba hal yang baru, 

kemudian peneliti melakukan observasi selama wawancara bahwa memang dia 

telah memakai lensa kontak selain itu juga informan masih memiliki kacamata 

yang dia simpan. Hasil observasi dari foto yang ada di kamarnya, foto yang ada 

Wawancara Observasi 

Dokumen 
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dalam ponsel serta foto pada akun jejaring sosial mereka juga menunjukkan 

bahwa mereka pernah memakai kacamata sebelumnya. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan konsisten, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan secara bulat. Bahwa informan menginginkan 

sesuatu yang baru pada dirinya selain untuk menunjang penampilannya, 

informan juga memakai lensa kontak untuk kesehatan matanya dan alasan lebih 

praktis itu adalah alasan yang sangat kuat dari semua informan yang 

bermasalah dengan kesehatanya matanya.  

Informan yang tidak mempunyai masalah dengan matanya, hasil 

wawancara kebanyakan beralasan karena ingin menunjang penampilan dan 

tampil cantik dengan menggunakan lensa kontak dan dari hasil observasi saat 

wawancara peneliti mengamati saat informan memakai lensa kontak memang 

lebih cantik dibandingkan saat informan tidak memakai lensa kontak karena 

ada perbedaan dari sorot matanya karena kebanyakan dari mereka memakai 

lensa yang berwarna dan bermotif saat berbicarapun lawan bicara yang diajak 

bicara pasti mengalihkan perhatian untuk menantap mata dari pengguna lensa 

kontak tersebut. Hasil observasi dari foto pribadi mereka baik foto dari ponsel 

mereka atau foto pada akun jejaring sosial mereka menunjukan perbedaan dan 

dapat disimpulkan mereka lebih percaya diri dengan memakai lensa kontak 

saat bergaya di depan kamera. Dapat disimpulkan dari informasi yang 

diberikan oleh peneliti semua informan konsisten dan valid dengan apa yang 

mereka utarakan dengan kenyataan yang ada dilapangan. 
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Teknik triangulasi kedua yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data dilakukan 

dengan jalan membandingkan keterangan yang dikemukakan oleh: informan 1, 

2 dan 3. Jika terjadi perbedaan informasi, maka akan didalami lagi dengan 

saling mengecek kembali kepada para subyek yang diambil tersebut untuk 

kemudian diambil kesimpulan dari keterangan yang didapatkan. 

Sebagai contoh, seperti dikemukakan dalam penelitian pembahasan ini 

dijabarkan terlebih dahulu jawaban-jawaban dari semua informan. Berdasarkan 

jabaran ini kemudian dapat diketahui bagaimana posisi jawaban dari satu 

subyek terhadap subyek yang lain sehingga dapat diketahui kebenaran 

informasi yang diperoleh. Teknis untuk mengetahui validitasnya adalah dengan 

melakukan perbandingan keterangan antara informan 1, 2 dan 3 sehingga 

diketahui apakah informasi valid ataukah tidak. 

 

 

 

Gambar 4. Triangulasi sumber data 

Peneliti membandingkan informasi dari informan 1, informan 2 dan 

informan 3 sebagai berikut:  

Informan 1 memberikan informasi bahwa dia ingin tampil beda untuk 

menunjang penampilannya agar lebih menarik dan cantik sehingga dia 

memutuskan untuk menggunakan lensa kontak selain karena matannya minus dan 

Informan 1 

 

Informan 3 

 

Informan 2 
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dengan menggunakan lensa kontak penggunanya lebih paraktis dan ringan.  

Informan 2 juga memberikan informasi bahwa dia membeli lensa kontak karena 

ketidaknyamanan memakai kacamata yang dirasa terlalu ribet dan berat. 

Begitupun juga dengan informan 3 yang merasa menggunakan lensa kontak itu 

lebih simple dan lebih menarik daripada menggunakan kacamata. Dari jawaban 

ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga-tiganya beralasan 

memakai lensa kontak lebih praktis, menarik dan tidak ribet (simple) dari pada 

kacamata. 

J. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan pada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
8
 

Dalam penelitian Konstruksi Budaya Atas Trend Kecantikan Pada 

Penggunaan Lensa Kontak Di Kalangan Mahasiswi Di Yogyakarta, teknik 
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47 

 

analisis data yang digunakan memakai model analisis Miles dan Hubberman.
9
 

Tahap-tahapan analisis ini meliputi: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan dan mengubah data kasar yang diperoleh dari lapangan. 

Data kasar yang dimaksud disini adalah keterangan-keterangan atau 

informasi yang diuraikan informan tetapi tidak relevan dengan fokus 

masalah penelitian sehingga perlu direduksi. Sebagai contoh, terkadang 

subyek ketika ditanya tentang lensa kontak tetapi malah melebar 

menceritakan tentang model jilbab dan sebagainya, itu memang masih 

relevan dengan penampilan dalam rangka menambah kecantikan, akan 

tetapi tidak relevan dengan pertanyaan penelitian sehingga harus dicek 

(diedit) lagi. Peneliti memilih dan merangkum data tentang lensa kontak 

dengan mendalami jawaban dari subyek penelitian. Apabila ada jawaban 

yang asal-asalan tidak dimasukan ke dalam data yang diperlukan. 

Contohnya, peneliti menanyakan apakah subyek akan selamanya 

menggunakan lensa kontak? Lalu salah satu subyek menjawab hanya 

“insyaallah”. Padahal peneliti menginginkan jawaban dari subyek lebih dari 

kata “insyaallah” maka jawaban tersebut tidak dimasukan kedalam data 

yang akan diolah peneliti, karena jawaban “insyaallah” tersebut mengacu 
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kepada ketidak pastian, yang pada dasarnya yang diharapkan peneliti adalah 

sesuatu yang pasti. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari 

hasil reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan 

yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. Setelah proses 

pemeriksaan atas data-data yang diambil dari mahasiswi yang menggunakan 

lensa kontak yang berada di Yogyakarta selesai, kemudian data-data berikut 

dikelompokan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data 

penelitian yang dimaksud, dengan tujuan agar lebih mudah dalam 

melakukan bacaan dan penelaahan. Hal ini dilakukan dalam memahami 

informasi yang sangat beragam dari dokumen, media, serta informan-

informan penelitian. Untuk lebih menjelaskan uraian maka dapat dibuat 

gambaran berupa diagram interaktif tentang fenomena yang terjadi. Dalam 

penelitian ini, penyajian data diuraikan dalam bentuk kalimat yang diberi 

tanda khusus yakni spasi satu dan sedikit menjorok sehingga akan mudah 

untuk membaca data yang disajikan pada bab IV. 

3. Kesimpulan Data 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan 

tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai serta 

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kesamaan jawaban subyek sehingga 

kesimpulan bulat dapat diambil dengan baik. 

 


